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Вперше термін «гендер» було введено в соціальні науки в 70-ті роки 

ХХ століття. Гендер – це соціальна стать людини на відміну від біологічної 

статі. 

Поняття «гендер» означає комплексне поєднання соціально-культурних 

відносин, стосунків і процесів, які відображають відмінності в поведінці, 

ментальних і емоційних характеристиках між чоловіком і жінкою. 

Зважаючи на важливість та актуальність цієї проблеми, країни ЄС 

впроваджували програму з метою ліквідувати гендерну нерівність у межах 

ЄС до кінця 2010 року. 

Гендерна культура є однією з ключових категорій гендерних і 

культурних досліджень. Це система уявлень, цінностей, знань, норм, 

інтересів та потреб, які формують соціокультурні аспекти статі, 

встановлюють відповідні статуси жінок і чоловіків, визначають їх ролі, 

взаємовідносини й моделі поведінки у різних сферах життя. 

Україна як правова демократична держава взяла на себе зобов’язання 

законодавчо гарантувати та забезпечити на практиці рівні права та 

можливості для громадян в усіх сферах життєдіяльності, незалежно від їх 

статі. 

У статті 24 Основного Закону українського законодавства – 

Конституції України йдеться про забезпечення рівних прав та можливостей 

громадян: «Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам 

рівних з чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній 

діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді 

за неї…». 

У 2005 році було ухвалено профільний Закон України «Про 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», яким визначено 

основні напрями державної гендерної політики. 

У 2008 році до Кодексу Законів України про працю внесено зміни, 

якими передбачено, що колективними договорами трудових колективів з 

адміністраціями установ встановлюються рівні права і можливості для жінок 

і чоловіків. 

Також важливими законами України у цій сфері є такі: «Про засади 

запобігання та протидії дискримінації в Україні» 2012 року та «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству» 2017 року. Перший 

передбачає заборону дискримінації, зокрема за ознакою статі, а другий чітко 

визначає всі види домашнього насильства як кримінального злочину, за який 

передбачене покарання. 

З метою удосконалення діяльності щодо забезпечення прав і свобод 

людини в Україні у 2015 році Указом Президента України затверджено 

Національну стратегію у сфері прав людини, одним з основних завдань якої 

визначено забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Серед 

заходів, спрямованих на реалізацію цієї Стратегії, є проведення широких 

інформаційних кампаній з метою подолання вкорінених стереотипів щодо 

соціальних ролей жінок і чоловіків, підвищення рівня обізнаності жінок, 



особливо в сільській місцевості. Участь бібліотек у таких заходах є дуже 

корисною. 

На виконання законодавства ухвалюються національні, регіональні та 

галузеві плани дій, зокрема Національний план дій з виконання резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року. 

Головною метою документа є підвищення рівня дотримання принципу 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. 

Державна соціальна програма забезпечення прав та можливостей жінок 

та чоловіків на період до 2021 року спрямована на укріплення інституційних 

механізмів забезпечення гендерної рівності. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 

2020 року № 784 «Про утворення Комісії з питань координації взаємодії 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків» таку Комісію було створено. 

Загалом, українське законодавство є гендерно нейтральним, не містить 

дискримінаційних положень щодо жінок або чоловіків. 

Сучасне суспільство відкриває нові можливості для самореалізації 

особистості, проте в ньому наявний високий коефіцієнт незатребуваності 

творчого потенціалу окремої людини. Особливо яскраво це проявляється в 

жіночому соціумі. У зв’язку з цим важливим виглядає створення стійкої 

системи отримання доступу до знань з гендеру. Тож бібліотеки сьогодні 

покликані допомогти подолати гендерні стереотипи. Інформаційно-

просвітницьку кампанію з гендерних проблем бібліотеки можуть розпочати 

під девізом: «Ти не можеш змінити світ, але не маєш права нічого не робити 

для цього». 

Обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського з метою 

вивчення рівня обізнаності населення Кіровоградської області з гендерної 

культури провела соціологічне дослідження за темою «Обізнаність населення 

Кіровоградської області з гендерної культури». 

 

 

Мета дослідження 
Соціологічне дослідження щодо вивчення рівня обізнаності населення 

Кіровоградської області з гендерної культури проводиться з метою 

визначення шляхів підвищення обізнаності мешканців регіону з цього 

питання, а також аналізу впровадження бібліотеками області різнопланових 

заходів, спрямованих на підвищення культури населення з гендерних питань. 

Об’єктом дослідження було визначено жителів регіону – користувачів 

бібліотек. 

Базами дослідження стали публічні бібліотеки області. 

 

Завдання дослідження 
Узагальнення аналітичних матеріалів, підготовлених базовими 

бібліотеками щодо обізнаності населення Кіровоградської області з гендерної 

культури. 



Методика дослідження 

Під час дослідження було застосовано методи: анкетування (анкети 

додаються) та аналізу статистичної інформації. 

У дослідженні взяли участь 389 публічних бібліотек області, що 

дорівнює 69% від загальної кількості бібліотек (565), в тому числі 

41 бібліотека ОТГ – 62% від загальної кількості бібліотек ОТГ. 

Що стосується респондентів – це користувачі бібліотек. Всього в 

дослідженні взяли участь 4052 користувача бібліотек різних вікових 

категорій та різного соціального статусу, що дорівнює 1,2% від загальної 

кількості користувачів (351704 особи); з них 64,4% жінок (2609 осіб) та 

35,6% чоловіків (1443 особи) віком від 18 до 75 років. За віковою ознакою: 

18-29 років – 19,7% (800 осіб), 30-44 роки – 33,1% (1342 особи), 45-60 років – 

36,3% (1472 особи), 61-75 років – 10,8% (440 осіб). 

 
Діаграма 1 

 

 

Як видно із дослідження, найбільш активними виявились респонденти 

вікової категорії 45-60 років, найменш активними – 18-29 років. 

За освітою переважають респонденти з середньою спеціальною освітою 

– 44,3% (1797 осіб), майже порівну користувачів з вищою – 27,4% (1111осіб) 

та незакінченою вищою освітою – 24,3% (985 осіб), зовсім незначний 

відсоток респондентів без фахової освіти – 3,9% (159 осіб). 

Анкета складалась з 10 запитань, які дали можливість визначити 

обізнаність населення області з гендерної культури. 

Так, на запитання «Чи знайоме Вам поняття “гендер”?» переважна 

більшість респондентів – 92% (3735 осіб) дали стверджувальну відповідь, але 

поряд з цим 8% (317 осіб) зазначили, що не знайомі з цим поняттям.  

Такі показники свідчать, що бібліотеки проводили певну роботу з 

питань «гендеру», яку необхідно проводити і надалі.  

Що стосується питання гендерної рівності, то відповіді респондентів 

розподілилися таким чином: правильну відповідь дали 46,5% (1881особа) 

респондентів; 44,5% (1804 особи) опитаних під гендерною рівністю 

розуміють лише рівні права чоловіків і жінок; 7% (287 осіб) вважають, що це 

рівні права усіх жінок, а 2% (80 осіб) взагалі вважають, що немає жодної 

правильної відповіді. Такі результати свідчать: респонденти недостатньо 



розуміють поняття «гендерна рівність»; тема потребує більш досконального 

вивчення.  

У процесі анкетування важливо було виявити знання респондентів про 

Конституцію України. Як виявилось із дослідження, переважна більшість 

опитаних – 91,7% (3718 осіб) знають, що в Конституції закріплені права 

чоловіків і жінок в усіх сферах життя. У той же час слід зазначити, що 8,3% 

(334 особи) респондентів відповіли, що ці права не закріплені в Конституції 

України. Це досить значний відсоток опитаних, недостатньо обізнаних з 

даного питання. 
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На запитання щодо гендерної рівності 76% (3074 особи) респондентів 

відповіли, що перш за все це стосується захисту прав людини, і це правильна 

відповідь; 10,5% опитаних вважають, що питання гендерної рівності 

стосується збереження традиційної сім’ї; 7% респондентів асоціюють 

гендерну рівність зі статтю людини; 7,2% опитаних не змогли визначитись з 

даного питання. 
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 Можна зробити висновок, що майже третина опитаних не має чіткого 

уявлення про те, які конкретно питання стосуються гендерної рівності. 

Невід’ємною частиною гендерних досліджень є дослідження 

«гендерної дискримінації», тобто дискримінації за ознакою статі. Хоча 

рівність чоловіків і жінок закріплена в Україні законодавчо, проте гендерна 

нерівність є. 



В Україні з дискримінацією за ознакою статі стикається кожен десятий, 

причому з жінками це відбувається частіше, ніж з чоловіками. 

Відповідно до результатів дослідження 37,3% (1510 осіб) респондентів 

відповіли, що дискримінація в Україні існує і є серйозною проблемою. 

Досить високий відсоток опитаних – 44,1% (1788 осіб) відзначили, що 

трапляються поодинокі випадки, в основному при працевлаштуванні на 

роботу жінок, в той же час 18,6% (754 особи) вважають, що гендерної 

дискримінації в Україні не існує. 
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Слід зазначити, що результати дослідження є досить показовими. Вони 

підтверджують, що в Україні гендерна проблематика є актуальною, зокрема, 

зважаючи на випадки дискримінації. 

Анкетування показало, що забезпечення рівних можливостей для 

чоловіків і жінок має важливе значення для респондентів: переважна 

більшість – 68,1% (2759 осіб) опитаних відповіли, що для них це дуже 

важливо, значна частина респондентів – 22,6% (915 осіб) вважають, що це не 

надто важливо, а 9,3% (378 осіб) взагалі вважають це питання абсолютно не 

важливим. 
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Доволі поширеною є думка, що жінки в Україні мають рівні 

можливості з чоловіками, було б бажання і здібності їх втілити, – тому для 

9,3% респондентів це питання абсолютно не важливе. Але така відповідь є 

хибною, адже українки досі зазнають дискримінації за ознакою статі. Як 

правило, наші співвітчизниці змушені перебувати за кордоном у 



нелегальному статусі, що нерідко призводить до негативних наслідків, жінки 

стають об’єктом продажу та сексуальної експлуатації. 

Для українського суспільства вельми актуальним є гендерне 

розмежування праці, що призводить до переваг чоловічої праці як більш 

вагомої, ніж жіноча: жінки мають більше проблем, ніж чоловіки, при 

звільненні з роботи і працевлаштуванні.  

Питання «Чи існує проблема нерівності жінок і чоловіків у 

працевлаштуванні?» показало, що 2135 осіб – 52,7% респондентів 

соціологічного дослідження знають про дану проблему; 1004 респонденти 

(24,8%) не знають такої проблеми, а 917 учасникам (22,6%) відомі лише 

поодинокі випадки нерівності жінок і чоловіків під час працевлаштування. 
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Результати дослідження підтверджують гендерні тренди, за якими 

жінки відчувають та усвідомлюють свою більшу вразливість у професії, якщо 

порівнювати із чоловіками, тому 52,7% респондентів відповіли «Так». Є 

поодинокі випадки, коли опитувані стикалися з традиційними стереотипами 

щодо кар’єрного росту жінок. При працевлаштуванні у жінок менше шансів, 

ніж у чоловіків, отримати вакантну посаду. До того ж нерідко роботодавець 

зазначає, що конкурс оголошується виключно для чоловіків. В цілому, рівень 

заробітної плати жінок складає 2/3 від рівня зарплати чоловіків. Гендерна 

нерівність в оплаті праці є прямим порушенням принципу рівної оплати за 

рівну працю. Майже в усіх галузях народного господарства жінки займають 

низькооплачувані посади. Всі ці роки на ринку праці простежується ще одна 

закономірність: чоловіки витісняють жінок з перспективних та добре 

оплачуваних посад. 

3029 (74,7%) учасників опитування вважають, що в їхньому місті, 

районі, селі, трудовому колективі створено всі умови для активної участі 

жінок в управлінській діяльності. Протилежної думки дотримуються 

1025 (25,3%) опитаних. 
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Життя показує, що наша держава уповільнено крокує до заданої мети – 

гендерної справедливості. Ситуація невтішна, особливо у сільській 

місцевості: не створено належних умов, які були б оптимальними для 

поєднання трудової діяльності сільської жінки з материнством для 

поліпшення її соціального становища. Існуюча нерівність характеризує усі 

сфери людського життя, проте в сільській місцевості це виражено яскравіше. 

Та не всі респонденти обізнані з такою ситуацією: 2023 респонденти 

(49,9%) вважають проблему гендерної дискримінації на селі надзвичайно 

важливою; 964 особи (23,85%) не вважають дану проблему важливою, 

1070 осіб (26,4%) не змогли визначитися. 
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«Проблема розподілу обов’язків у сім’ї на «чоловічі» та «жіночі» є 

актуальною для України» – вважають 2840 (70%) опитуваних, «проблема не 

важлива» – зазначили 1212 (30%) респондентів. 
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Сімейний статус жінки, як і раніше, визначається статусом домашньої 

господарки та виховательки дітей. Новизна сьогодні в тому, що жінки 

входять у сферу ділової активності швидше і з більшим бажанням, ніж 

чоловіки у сферу домашнього господарства. Значна частина опитаних 

вважають, що в більшості сфер життя чоловіки та жінки мають рівні права та 

можливості. Отже, досягнення гендерної рівності в українській спільноті, що 

означає рівноправну участь чоловіків та жінок у всіх сферах життя, є 

важливим напрямком демократичного розвитку України. 

Опитування показало, що на фоні загальної соціальної трансформації 

жінки стали частіше брати під сумнів традиційний розподіл ролей у сім’ї і 

домагатися нового гендерного устрою, заснованого на рівних можливостях у 

роботі і громадському житті, адже для повної гармонії у розподілі обов’язків 

необхідне розуміння та бажання чоловіків та жінок. 

Головний висновок дослідження є цілком очевидним: ігнорування 

гендерних проблем призводить до значних суспільних витрат, завдає збитків 

добробуту людей, впливає на можливості сталого зростання та ефективності 

управління. Усунення гендерної дискримінації у багатьох випадках залежить 

від розуміння проблем, відповідної гендерної просвіти, успішних прикладів з 

досягнення гендерної рівності. 

За результатами дослідження можна зробити висновки: 

- з поняттям «гендер» більшість опитаних знайомі, але рівень інтеграції 

гендерної перспективи серед населення залишається низьким; 

- респонденти розуміють, що гендерна рівність забезпечує рівні права 

чоловіків і жінок, знають, що ці права закріплені у Конституції, 

вважають, що гендерна дискримінація не є важливою проблемою, є 

лише поодинокі випадки; 

- для реалізації жінок в управлінській діяльності створені всі умови і в 

районі, і в селі, і в трудовому колективі, але суспільної уваги до 

законодавчих змін, спрямованих на забезпечення паритетного 

співвідношення жінок і чоловіків у представницьких органах 

управління місцевого рівня, недостатньо; 

- є проблеми нерівності у працевлаштуванні чоловіків і жінок: 

дискримінаційне ставлення роботодавців до працевлаштування жінок, 



визначення розміру зарплати, їх кар’єрного зростання; прихована 

дискримінація занятості жінок в певних професіях, що знижує їх 

конкурентоздатність на ринку праці; в сільській місцевості недостатньо 

уваги приділяється гендерній рівності; 

- правова обізнаність громадян щодо проявів гендерної дискримінації в 

різних сферах життя недостатня, оцінка жінками власних професійних 

громадських і лідерських якостей занижена; 

- існує проблема з розподілом чоловічих і жіночих обов’язків у родинах. 

Для підвищення гендерної культури та удосконалення діяльності 

бібліотек у цьому напрямку рекомендуємо: 

- співпрацювати з жіночими та іншими громадськими організаціями, 

використовувати інформацію щодо моніторингу стану дотримання 

рівності жінок і чоловіків, яка надходить від громадських організацій 

для поширення інформації з гендерного питання; брати участь у 

заходах, спрямованих на формування гендерної культури населення; 

- активізувати цілеспрямовану діяльність бібліотек з гендерної освіти, 

формування гендерної толерантності й подолання гендерних 

стереотипів. Під час заходів висвітлювати основні аспекти гендерних 

проблем, а саме: законодавство у сфері гендеру – історичний аспект 

проблеми; гендерну політику в Україні; гендерні ролі та стереотипи; 

фемінізм як попередник гендеру; історію жіночих рухів; нерівність 

чоловіків і жінок на ринку праці; проблеми гендерного насильства та 

дискримінації; гендерні відносини в родині; культуру гендеру; гендерні 

проблеми регіону тощо; 

- облаштовувати в бібліотеках гендерно орієнтований візуальний 

простір: книжкові виставки, інформаційні експозиції на кшталт 

«Гендер у сім’ї, роботі, політиці», «Гендерна рівність – європейський 

вимір», «Гендерна рівність у центрі реформ», «Гендерна рівність – 

ознака цивілізованої держави», «Гендерна рівність – рівні права і рівні 

можливості для жінок і чоловіків», «Чому не варто боятися 

фемінізму?», «Жінки, що змінили чоловічий світ»; 

- впроваджувати інтерактивні методики обговорення гендерних 

проблем – відкрите обговорення, картки відгуків, голосування, 

навчальне партнерство, активні дебати; 

- створювати сучасні інформаційні ресурси з гендерної тематики: 

формувати та регулярно поповнювати бібліотечні фонди літературою 

відповідного спрямування, електронні бази – матеріалами з актуальних 

проблем; 



- з метою активізації впровадження й удосконалення методик гендерної 

освіти в бібліотеках, подолання гендерних стереотипів провести заходи 

з підвищення фахового рівня бібліотечних працівників: тренінгові 

семінари «Бібліотеки – центри гендерної просвіти», «Гендерна 

толерантність як чинник успішної роботи з читачами», креативну 

лабораторію досвіду «Про подолання гендерних стереотипів в 

бібліотеці». 

Таким чином, результати дослідження підтвердили, що тема гендеру є 

актуальною для українських громад. Суспільство виходить на гендерну 

проблематику переважно через прагнення вирішити інші соціальні питання, 

серед яких низький рівень життя, загроза високого рівня безробіття, 

проблеми зайнятості, пов’язані з порушенням прав працівників, – комплекс 

проблем, з якими стикаються родини в Україні. 


